
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

              Załącznik nr 3  

              do zapytania ofertowego  

           nr. ES.042.17.2020.BW 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. 

U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jastków, Panieńszczyzna 

ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków, tel. 81 502-04-25. 

2) Wyznaczony został inspektorem ochrony danych, z którym może  Pani/Pan kontaktować się we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  z praw 

związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobiście  w  Urzędzie  Gminy  Jastków, ul. Chmielowa 3  

21-002  Jastków, pokój nr 18, lub telefonicznie pod numerem telefonu (81) 502 01 41, a także 

poprzez e-mail: andrzej.krak@jastkow.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi 

przechowywania dokumentacji związanej udzielaniem zamówień publicznych w projektach 

dofinansowanych ze źródeł Unii Europejskiej. 

5) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa 

trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji 

międzynarodowej. 

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od 

Wójta Gminy Jastków :  

- dostępu do danych osobowych, 

- ich sprostowania/poprawienia, 

- usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie, 

- wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, 

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  

- do przenoszenia danych osobowych tj. prawo otrzymywania od Wójta Gminy Jastków swoich 

danych osobowych w zakresie tych danych, które są przetwarzane na podatnie Pani/Pana zgody,  

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego, gdy 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy  Rozporządzania Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami ustawy; ich 

nieprzekazanie spowoduje niemożność przeprowadzenia procedury udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

 

………………………………               ….……………………………………… 

       miejscowość , data          podpis osoby składającej oświadczenie  

 

 

 

 

 

 

 

 


